
 یسرپرست و تیهدا: ششمدرس 

 :رود یم انتظار ریفراگ از فصل نیا انیپا در 

 جایگاه و ضرورت هدایت و سرپرستی را تبیین کند .1

 .کند انیب ازهاین با را آن ارتباط و کند فیتعر را زشیانگ .2

 .دهد حیتوض تیریمد در را آن ریتأث داده، شرح مازلو هینظر براساس را ازهاین یبند طبقه .3

 

 یسرپرست و تیهدا

 رغبت و زهیانگ جادیا یمعن به ریمد تیهدا فهیوظ .است تیریمد اصول نیدشوارتر و نیتر مهم از یکی ،یانسان یروین یسرپرست و تیهدا

سازمان در ست یبرا افراد  ست سازمان یها هدف به افتنی د صل نیا در .ا ضوع دو به ف ست و تیهدا با ارتباط در مهمّ مو  یعنی یسرپر

 . شود یم اشاره یرهبر و زشیانگ

 هدایت و سرپرستی در حوزه علمیه به عهده مدیر اصلی آن یعنی مقام معظم رهبری است. این وظیفه از شئون والیت فقیه و نمایندگی عام امام
شد و به بیان  صر)عج( می با سئولیت های ع صل از م ستی حوزه علمیه به دلیل وظیفه حفاظت از دین، تبلیغ و اقامه آن در ا سرپر دیگر هدایت و 

میه اصلی امام عصر)عج( می باشد و افراد حاضر در این سازمان زیر نظر ایشان فعالیت می کنند. و این از بزرگترین عوامل انگیزشی در حوزه عل
 است.

 زشیانگ

گرچه بسیاری از سازمان های موجود در کشور برای رفع نیازهای مادی جامعه تشکیل شده اند . افرادند در زشیانگ جادیا عامل نیبزرگتر ازهاین
سازمان ها نیز انگی سازمان حوزه علمیه زو مدیران و کارکنان آن  ماهیتی متفاوت دارد. نیازهای مالی و مادی که ه های مادی برای کار دارند اما 

 از ابتدایی ترین نیازهای بشر می باشد نمی تواند باعث انگیزش طالب برای فعالیت های بیشتر آنان شود. 
ه از معمول ترین اما برای اینکه بدانیم نیازی که سااازمان حوزه به آن پاساا  می دهد در چه جایگاهی از نیازهای جامعه قرار دارد، هرم مازلو را ک

شد بررسی می کنیم ست، شده ارائه  مازلو توسط که ازهاین مراتب سلسله هینظر. طبقه بندی ها در مورد نیازهای بشر می با  نیبهتر از یکی ا

 .شود یم انیب اختصار به آن، تیاهم لیدل به که است بشر یازهاین یها یبند طبقه

 برآورده قبل مرحله ازین که یزمان( خودش تیموقع در هرکدام که است ریز شرح به ازین طبقه پنج یدارا انسان که است معتقد مازلو

 .کند جادیا زشیانگ انسان در و باشد رفتار محرک تواند یم (باشد شده

 

 سلسله مراتب نیازهای بشر:

،  غذا به ازین مانند هستند یزندگ ادامه یبرا یاساس یازهاین واقع در ازها،ین دسته نیا(:  یجسمان ( یکیولوژیزیف یازهاین  .1

 .هستند ازهاین نیا یارضا و افتنی یدرپ زیچ هر از قبل ها انسان همه که ، مسکن پوشاک و آب و خواب

 ای یکاریب از ترس مانند نگهدارند، دور ینوع به را خود یامن نا و خطر از که دارند اجیاحت ها انسان(: تیامن ( یمنیا یازهاین .2

 .دیآ وجود به یبازنشستگ و یکاریب مهیب ازهاین نیا یارضا یبرا تا شده وجبم که شغل دادن دست از

ستگ یازهاین  .3 ستگ و یواب سان چون  :گرانید به یدلب ست، یاجتماع یموجود ان  گرانید به که دارد اجیاحت ن،یبنابرا ا

 .کنند یم کمک گرانید هب یگاه ازین نیا یارضا یبرا ها انسان .شود واقع آنان قبول و رشیپذ مورد و باشد وابسته

 .شوند لیقا ارزش آنان یبرا و شود گذاشته احترام آنها به کار محل در دارند انتظار افراد :منزلت و قدر یازهاین .4



 تیشخص و دهیگرد رفع هیاول یازهاین که است یا مرحله ): یابیخود ( شیخو تیشخص شناخت به مربوط یازهاین .5

 مطرح را خود و کنند تیفعال سازمان یها هدف به یابیدست راه در خود توان حداکثر با دارند یسع افراد .است افتهی تکامل افراد

 .سازند
شیانگ و یکاربرد نکته ست آن دارد، وجود مازلو هینظر در که یز سان کیتحر موجب بیترت به ازهاین دارد اعتقاد او که ا  و حرکت به ها ان
 و مهیب و تیامن نیتأم یارضا و افتنی یپ در شد رفع یو مناسب یغذا ای و مسکن یازهاین که یهنگام کارگر ای کارمند یعنی شود، یم کار

 .بود خواهد ...
و از خودگذشااتگی وارد سااازمان روحانیت شااده اند به اما باید توجه داشاات افرادی مانند طالب که با اهداف واالی دینی و با تصاامیم سااربازی 

سله مراتب نیازهای سل سته افراد باعث  نیازهای اولیه در  ساس بی نیازی می کنند. پس تنها نیازی که می تواند در این د مازلو اهمیتی نداده و اح
 انگیزش شود نیاز به خودشکوفایی است که طریقی برای شکوفا نمودن دین خدا و انتشار خداپرستی در جامعه است.

 سلسله اما  نامحدود بشر یها خواسته و آرزوها که است نیا ،از آن ها یکی کهالبته باید در نظر داشت ایراداتی به این نظریه وارد شده است  

 .است محدود مازلو یازهاین مراتب

 

 مازلو هینظر براساس ازهاین مراتب سلسله 

 

 اندکی تامل:
اولویت قرار می دادید. لیستی  اگر قرار باشد به یکی از مهمترین نیازهای جامعه فعلی خود از طریق آموخته های طلبگی پاس  دهید، چه نیازی را

 از نیازهای جامعه که پاس  آن در حیطه وظایف و رسالت های طلبگی است تهیه و آن ها را با همفکری هم مباحثان خود اولویت بندی کنید. 

 


